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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 περί όρων 
πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου
(COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0532),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0319/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της 
Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2α (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλοι οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς συνεργάζονται σε επίπεδο 
Κοινότητας για την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη 
διαχείριση και η τεχνικώς ορθή εξέλιξη 
του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφοράς 
αερίου.

Όλοι οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς (ΔΣΜ) συνεργάζονται σε 
επίπεδο Κοινότητας για την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου, 
προκειμένου να προωθηθεί η 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
αερίου και να διασφαλίζεται η βέλτιστη 
διαχείριση και η τεχνικώς ορθή εξέλιξη 
του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφοράς 
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αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπογραμμισθεί ότι κύριο καθήκον των ΔΣΜ είναι η ολοκλήρωση της αγοράς, η 
υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς αερίου θα έπρεπε να ορισθεί ως συγκεκριμένο καθήκον του 
ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών δικτύων αερίου (ENTSOG).

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2β, παράγραφος 2  (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός έξι εβδομάδων από την 
παραλαβή, ο Οργανισμός γνωμοδοτεί στην 
Επιτροπή σχετικά με το σχέδιο 
καταστατικού, τον κατάλογο των μελών 
και το σχέδιο εσωτερικού κανονισμού.

2. Εντός έξι εβδομάδων από την 
παραλαβή, ο Οργανισμός, κατόπιν 
διαβούλευσης με οργανώσεις 
εκπροσώπησης όλων των 
ενδιαφερομένων, γνωμοδοτεί στην 
Επιτροπή σχετικά με το σχέδιο 
καταστατικού, τον κατάλογο των μελών 
και το σχέδιο εσωτερικού κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός θα έπρεπε να παρέχει στους χρήστες και τους πελάτες του συστήματος την 
ευκαιρία να εκθέτουν τις απόψεις τους σχετικά με τα καταστατικά και τους εσωτερικούς 
κανονισμούς των ENTSOG.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2γ, παράγραφος 1  (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου εκδίδει:

1. Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 2α, το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
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καταρτίζει:

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκρινισθεί το πεδίο εφαρμογής των κωδίκων, πρέπει να ορισθεί μια σαφής 
σύνδεση με τους στόχους του άρθρου 2α.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2γ, παράγραφος 1, στοιχείο α)  (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τεχνικούς και εμπορικούς κώδικες 
στα πεδία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3·

α) κώδικες σχετικά με τις ενέργειες 
του δικτύου στα πεδία που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή των τεχνικών και εμπορικών κωδίκων θα βοηθούσε να υπογραμμισθεί ότι το 
ENTSOG ασχολείται κυρίως με θέματα του δικτύου και όχι με εμπορικά θέματα υπό την ευρεία 
έννοια.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2γ, παράγραφος 2  (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο δ) περιλαμβάνει κατάλογο και 
περιγραφή των τεχνικών και εμπορικών
κωδίκων που καταρτίζονται κατά τη 
διάρκεια του έτους, σχέδιο για την κοινή 
λειτουργία του δικτύου και 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 
κατά τη διάρκεια του έτους και ενδεικτικό 

2. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο δ) περιλαμβάνει κατάλογο και 
περιγραφή των κωδίκων σε σχέση με τις 
ενέργειες των δικτύων που καταρτίζονται 
κατά τη διάρκεια του έτους, σχέδιο για την 
κοινή λειτουργία του δικτύου και 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 
κατά τη διάρκεια του έτους και ενδεικτικό 
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χρονοδιάγραμμα. χρονοδιάγραμμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή των τεχνικών και εμπορικών κωδίκων θα βοηθούσε να υπογραμμισθεί ότι το 
ENTSOG ασχολείται κυρίως με θέματα του δικτύου και όχι με εμπορικά θέματα υπό την ευρεία 
έννοια.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2γ, παράγραφος 3  (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αναλυτικοί τεχνικοί και 
εμπορικοί κώδικες καλύπτουν τα 
ακόλουθα πεδία, σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες που καθορίζονται στο 
ετήσιο πρόγραμμα εργασιών :

3. Οι αναλυτικοί  κώδικες σχετικά με 
τις ενέργειες των δικτύων μεταφοράς
καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία, σύμφωνα 
με τις προτεραιότητες που καθορίζονται 
στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών :

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής των κωδίκων πρέπει να διευκρινισθεί σαφώς σε σχέση με τα καθήκοντα 
που σήμερα εξασφαλίζονται από τους διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς. οι "εμπορικοί" 
κώδικες που πρόκειται να εκπονηθούν από τους ΔΣΜ θα έπρεπε να αφορούν μόνο τους 
κανόνες που συνδέονται με τις τεχνικές ευθύνες και ενέργειες των ΔΣΜ.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2γ, παράγραφος 3, στοιχείο ζ)  (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) κανόνες για την εμπορία· ζ) κανόνες για την εμπορία σε σχέση 
με την τεχνική και επιχειρησιακή 
πρόβλεψη υπηρεσιών πρόσβασης στο 
σύστημα και την εξισορρόπηση του 
συστήματος·
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Αιτιολόγηση

Η συνεργασία των ΔΣΜ θα έπρεπε να περιορίζεται κυρίως σε θέματα δικτύου και κανόνες της 
αγοράς που συνδέονται άμεσα με τα δίκτυα μεταφοράς (εξισορρόπηση δικτύου, δευτερογενής 
αγορά κλπ).

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2γ, παράγραφος 3, στοιχείο 3α (νέο)  (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι αναλυτικοί κώδικες που 
αναφέρονται στην παρ. 3 σχεδιάζονται 
σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες 
γραμμές που αναφέρονται στο άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται μια σαφής σύνδεση μεταξύ των κωδίκων σχετικά με το δίκτυο μεταφοράς και των 
κατευθυντηρίων γραμμών βάσει του άρθρου 9 προκειμένου να επιτευχθεί η συνέπεια μεταξύ 
πρόθεσης και αποτελέσματος.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2γ, παράγραφος 4  (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
παρακολουθεί την εφαρμογή των 
τεχνικών και εμπορικών κωδίκων και 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης στην 
ετήσια έκθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο ε).

4. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου αναλύει
την εφαρμογή των  κωδίκων και των 
συνεπειών τους στην εφαρμογή των 
κανόνων με στόχο τη διευκόλυνση της 
ολοκλήρωσης της αγοράς και 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 
αναλύσεων αυτών στην ετήσια έκθεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε).
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Αιτιολόγηση

Το καθεστώς του ENTSOG δεν έχει θεσμοποιημένες ρυθμιστικές λειτουργίες και ως εκ τούτου 
όρος "αναλύει" περιγράφει καλύτερα το ρόλο του. Κατά δεύτερο λόγο, υπογραμμίζεται ο κύριος 
σκοπός των κωδίκων που συνίσταται στην εναρμόνιση των κανόνων εν όψει της διευκόλυνσης 
της ολοκλήρωσης της αγοράς.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2γ, παράγραφος 5  (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
δημοσιεύει ανά διετία δεκαετές επενδυτικό 
πρόγραμμα στα δίκτυα το οποίο καλύπτει 
όλη την Κοινότητα. Το επενδυτικό 
πρόγραμμα περιλαμβάνει μοντελοποίηση 
του ενοποιημένου δικτύου, ανάπτυξη 
σεναρίων, έκθεση για την επάρκεια της 
προμήθειας και της ζήτησης και εκτίμηση 
της ανατακτικότητας του συστήματος. 
Ειδικότερα, το επενδυτικό πρόγραμμα 
βασίζεται στα εθνικά επενδυτικά 
προγράμματα και στις κατευθυντήριες 
γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον 
τομέα της ενέργειας σύμφωνα με την 
απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Στο επενδυτικό πρόγραμμα
επισημαίνονται ελλείψεις επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή 
δυναμικότητα.

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
καταρτίζει ανά διετία δεκαετές επενδυτικό 
πρόγραμμα στα δίκτυα το οποίο καλύπτει 
όλη την Κοινότητα και το δημοσιεύει. Το
σχέδιο επενδυτικού προγράμματος
περιλαμβάνει μοντελοποίηση του 
ενοποιημένου δικτύου, ανάπτυξη 
σεναρίων, έκθεση για την επάρκεια της 
προμήθειας και της ζήτησης και εκτίμηση 
της ανατακτικότητας του συστήματος. 
Ειδικότερα, το επενδυτικό πρόγραμμα. Το 
σχέδιο επενδυτικού προγράμματος

(α) βασίζεται στα εθνικά επενδυτικά 
προγράμματα και στις κατευθυντήριες 
γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον 
τομέα της ενέργειας σύμφωνα με την 
απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

(β) βασίζεται, όσον αφορά τις 
διασυνοριακές διασυνδέσεις, στις 
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προτάσεις των χρηστών του δικτύου, 
περιλαμβανομένων των διακινητών, των 
ΔΣΜ, των διαχειριστών υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (LNG) και των 
διαχειριστών του συστήματος 
αποθήκευσης και ενσωματώνει 
μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις από 
επενδυτές διάφορους των ΔΣΜ που 
ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη του 
δικτύου μεταφοράς.
(γ) επισημαίνει ελλείψεις επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή 
δυναμικότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι όροι "κατάρτιση" και "σχέδιο" εισάγονται προκειμένου να καταστεί σαφέστερο ότι: (ι) η 
καθιέρωση ενός δεκαετούς σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο σε προοπτική που θα παρέχει κυρίως 
προσανατολισμούς και ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο όμως δεν θα χρειάζεται να "εγκριθεί" 
επισήμως αυτό καθ' εαυτό (πιο βραχυπρόθεσμα αναλυτικά σχέδια θα έπρεπε να αναπτυχθούν, 
να υποβληθούν για έγκριση στο ρυθμιστή και να καταστούν δεσμευτικά, κάτι που είναι και ο 
σκοπός της πρότασης οδηγίας), (ιι) αποτελεί βάση για διαβούλευση με όλους τους 
ενδιαφερομένους, τον Οργανισμό και εάν χρειασθεί, με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2γ, παράγραφος 6  (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ύστερα από αίτημα της Επιτροπής, το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
συμβουλεύει την Επιτροπή για την έκδοση 
των κατευθυντηρίων γραμμών σύμφωνα με 
το άρθρο 9.

6. Ύστερα από αίτημα της Επιτροπής, το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου εκθέτει 
τις απόψεις του στην Επιτροπή για την 
έκδοση των κατευθυντηρίων γραμμών 
σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 6 αποδίδει στους ΔΣΜ άμεσο συμβουλευτικό ρόλο ως προς την πρόταση 
έκδοσης των υποχρεωτικών κατευθυντηρίων γραμμών. Ο ρόλος παροχής συμβουλών στην 
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Επιτροπή πρέπει να ανατεθεί στον Οργανισμό.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2δ, παράγραφος 2 υποπαράγραφος 1  (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου υποβάλλει στον Οργανισμό τα 
σχέδια των τεχνικών και εμπορικών
κωδίκων, το σχέδιο του δεκαετούς 
επενδυτικού προγράμματος και το σχέδιο 
του ετήσιου προγράμματος εργασιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που αφορούν τη διαδικασία διαβούλευσης.

2. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου υποβάλλει στον Οργανισμό τα 
σχέδια κωδίκων σε σχέση με τις ενέργειες 
του δικτύου, το σχέδιο του δεκαετούς 
επενδυτικού προγράμματος και το σχέδιο 
του ετήσιου προγράμματος εργασιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που αφορούν τη διαδικασία διαβούλευσης.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2δ, παράγραφος 2 υποπαράγραφος 3  (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός διατυπώνει δεόντως 
αιτιολογημένη γνώμη προς στην Επιτροπή, 
εφόσον κρίνει ότι το σχέδιο του ετήσιου 
προγράμματος εργασιών ή το σχέδιο του 
δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος, δεν 
διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση, τον 
αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την 
αποδοτική λειτουργία της αγοράς.

Ο Οργανισμός διατυπώνει δεόντως 
αιτιολογημένη γνώμη καθώς και 
συστάσεις προς το ENTSOG, εφόσον 
κρίνει ότι το σχέδιο του ετήσιου 
προγράμματος εργασιών ή το σχέδιο του 
δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος, δεν 
διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση, τον 
αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την 
αποδοτική λειτουργία της αγοράς ή ένα 
επαρκές επίπεδο διασυνοριακής 
διασύνδεσης για την πρόσβαση ενός 
τρίτου και ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι η ενίσχυση της συμβουλευτικής εξουσίας του Οργανισμού και η 
διαρκής διαδικασία συνεργασίας με το ENTSOG κατά τον προσδιορισμό του γενικού πλαισίου 
(ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα).

Όσον αφορά τους κώδικες, η συμβουλευτική εξουσία προσδιορίζεται στο άρθρο 2ε της 
παρούσας πρότασης. Βλ. τροπολογία στο ΑΡΘΡΟ 1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, άρθρο 2ε, παρ. 2

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2δ, παράγραφος 2 υποπαράγραφος 3 α (νέα)  (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός προβαίνει σε συστάσεις 
προς το ENTSOG σχετικά με το σχέδιο 
δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος, 
λαμβάνοντας υπόψη τα δυνάμει
κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για την 
περιφερειακή την Κοινότητα. Για το 
σκοπό αυτό πρέπει να πραγματοποιεί 
διαβουλεύσεις με τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές όπου αυτό χρειάζεται.
Ο Οργανισμός εξασφαλίζει τη 
συμμόρφωση του δεκαετούς επενδυτικού 
προγράμματος με το ετήσιο πρόγραμμα 
εργασιών και με τις σχετικές 
κατευθυντήριες γραμμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή τονίζει επίσης το συντονιστικό ρόλο του Οργανισμού για το σχεδιασμό του 
δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος.

Ο κανονισμός πρέπει να καταστήσει σαφές ότι ο σχεδιασμός της δομής των δικτύων μεταφοράς 
σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να πραγματοποιείται με γνώμονα τα 
κοινωνικά και οικονομικά οφέλη των επενδύσεων για την όλη περιφέρεια. Ο σχεδιασμός σε 
κοινοτικό και περιφερειακό επίπεδο θα έπρεπε επομένως να λαμβάνει υπόψη το πλήρες 
ενεργειακό σύστημα και όχι απλώς το δίκτυο μεταφοράς για το οποίο ο Οργανισμός θα έπρεπε 
να έχει τη δυνατότητα να διασφαλίζει τη συνοχή.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2δ, παράγραφος 2 α (νέα)  (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο Oργανισμός εγκρίνει το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασιών που ετοιμάζει το 
ENTSOG.
Yπό την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 2ε(2), ο Οργανισμός 
προσυπογράφει το σχέδιο κωδίκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέραν των κωδίκων, το πρόγραμμα εργασιών και το επενδυτικό πρόγραμμα είναι σημαντικά 
έγγραφα που θα προσδιορίσουν το όλο πλαίσιο και τα βασικά στρατηγικά θέματα που αφορούν 
τα καθήκοντα του ENTSOG και θα καθορίσουν το βαθμό εναρμόνισης των εθνικών κανόνων. 
Είναι σημαντικό να διαδραματίσει ο οργανισμός κάποιο ο ρόλο με:

(ι) την έγκριση του ετησίου προγράμματος εργασιών του ENTSOG

(ιι) την προσυπογραφή, δηλαδή επικύρωση, των κωδίκων που καταρτίζει το ENTSOG.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2ε, Τίτλος  (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθορισμός και αξιολόγηση των τεχνικών 
και εμπορικών κωδίκων

Καθορισμός και αξιολόγηση των κωδίκων

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολογήσεις τροπολογιών 3 και 4.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2ε, παράγραφος 2, στοιχεία α) - γ) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τεχνικός ή εμπορικός κώδικας που 
έχει εκδώσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου στα πεδία που απαριθμούνται στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 3 δεν διασφαλίζει 
την ίση μεταχείριση, τον αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό και την αποδοτική λειτουργία 
της αγοράς·

α) κώδικας που έχει καταρτίσει το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου στα πεδία 
που απαριθμούνται στο άρθρο 2γ 
παράγραφος 3 δεν διασφαλίζει την ίση 
μεταχείριση, τον αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό και την αποδοτική λειτουργία 
της αγοράς·

β) το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου δεν 
συμφωνεί εντός εύλογης προθεσμίας, για 
τεχνικό ή εμπορικό κώδικα στα πεδία που 
απαριθμούνται στο άρθρο 2γ παράγραφος 
3·

β) το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου δεν 
συμφωνεί εντός εύλογης προθεσμίας, για 
σχέδιο κώδικα σχετικά με τις ενέργειες 
του δικτύου στα πεδία που απαριθμούνται 
στο άρθρο 2γ παράγραφος 3·

γ) οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δεν εφαρμόζουν τεχνικό ή 
εμπορικό κώδικα που έχει εκδώσει το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου στα πεδία 
που απαριθμούνται στο άρθρο 2γ 
παράγραφος 3·

γ) οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δεν εφαρμόζουν  κώδικα
σχετικά με τις ενέργειες του δικτύου που 
έχει καταρτίσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου στα πεδία που απαριθμούνται στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 3 και έχει 
προσυπογράψει ο Οργανισμός·

Or. en

Αιτιολόγηση

Παράλληλα με τη γνωμοδότηση επί του προγράμματος εργασιών και του επενδυτικού 
προγράμματος, (βλ. τροπολογία 13) ο Οργανισμός παρεμβαίνει επίσης σε πρώιμο στάδιο στην 
κατάρτιση των κωδίκων και υποβάλει αναφορά στην Επιτροπή υπό ακριβείς συνθήκες.



PE402.501v01-00 16/36 PR\707198EL.doc

EL

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2ε, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει, με 
δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από 
σύσταση του Οργανισμού, κατευθυντήριες 
γραμμές στα πεδία που απαριθμούνται στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 3, εάν κρίνει ότι:

3. Η Επιτροπή, με δική της 
πρωτοβουλία ή ύστερα από σύσταση του 
Οργανισμού, λαμβάνει μέτρα για την 
έγκριση κατευθυντηρίων γραμμών στα 
πεδία που απαριθμούνται στο άρθρο 2γ 
παράγραφος 3, εάν κρίνει ότι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρότυπο ανάπτυξης κωδίκων προϋποθέτει την υποχρέωση της Επιτροπής να ενεργεί άμεσα 
στην περίπτωση που οι κώδικες αυτοί δεν εξασφαλίζουν την απουσία διακρίσεων, τον 
ουσιαστικό ανταγωνισμό και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ή στην περίπτωση που δεν 
εφαρμόζονται.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2ε, παράγραφος 3, στοιχείο α), β), γ) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τεχνικός ή εμπορικός κώδικας που 
εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου στα πεδία που απαριθμούνται στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 3 δεν διασφαλίζει 
την ίση μεταχείριση, τον αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό και την αποδοτική λειτουργία 
της αγοράς·

α) κώδικας που κατάρτισε το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου στα πεδία 
που απαριθμούνται στο άρθρο 2γ 
παράγραφος 3 δεν διασφαλίζει την ίση 
μεταχείριση, τον αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό και την αποδοτική λειτουργία 
της αγοράς·

β) το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου δεν 
συμφωνεί εντός εύλογης προθεσμίας για 
τεχνικό ή εμπορικό κώδικα στα πεδία που 
απαριθμούνται στο άρθρο 2γ παράγραφος 
3·

β) το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου δεν 
συμφωνεί εντός εύλογης προθεσμίας για 
κώδικα σχετικά με τις ενέργειες του 
δικτύου στα πεδία που απαριθμούνται στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 3·

γ) οι διαχειριστές συστημάτων γ) οι διαχειριστές συστημάτων 
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μεταφοράς δεν εφαρμόζουν τεχνικό ή 
εμπορικό κώδικα που έχει εκδώσει το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου στα 
πεδία που απαριθμούνται στο άρθρο 2γ. 
παράγραφος 3.

μεταφοράς δεν εφαρμόζουν κώδικα που 
έχει καταρτίσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου στα πεδία που απαριθμούνται στο 
άρθρο 2γ. παράγραφος 3 και έχει 
προσυπογράψει ο Οργανισμός.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2στ, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των 
καθηκόντων του, και, συγκεκριμένα, κατά 
την κατάρτιση των τεχνικών και 
εμπορικών κωδίκων και του ετήσιου 
προγράμματος εργασιών του που 
αναφέρονται στο άρθρο 2γ παράγραφοι 1 
και 3, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
διαβουλεύεται εκτενώς, σε πρώιμο στάδιο, 
ανοικτά και με διαφάνεια, με όλους τους 
ενδεδειγμένους συμμετέχοντες στην 
αγορά· στη διαβούλευση συμβάλλουν οι 
επιχειρήσεις προμήθειας και παραγωγής, οι 
πελάτες, οι χρήστες συστημάτων, οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής, οι 
διαχειριστές συστημάτων ΥΦΑ και οι 
διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης, 
όπου συμπεριλαμβάνονται οι οικείες 
(κλαδικές) ενώσεις, τεχνικοί οργανισμοί 
και πλατφόρμες ενδιαφερομένων.

1. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των 
καθηκόντων του, κατά την κατάρτιση των 
κωδίκων, του σχεδίου δεκαετούς 
επενδυτικού προγράμματος και του 
ετήσιου προγράμματος εργασιών του που 
αναφέρονται στο άρθρο 2γ παράγραφοι 1 
και 3, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
διαβουλεύεται σύμφωνα με τον κανονισμό 
που αναφέρεται στο άρθρο 2β εκτενώς, σε 
πρώιμο στάδιο, ανοικτά και με διαφάνεια, 
με όλους τους ενδεδειγμένους 
συμμετέχοντες στην αγορά και ιδιαίτερα 
με τις οργανώσεις των ενδιαφερομένων· 
στη διαβούλευση συμβάλλουν οι 
επιχειρήσεις προμήθειας και παραγωγής, οι 
πελάτες, οι χρήστες συστημάτων, οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής, οι 
διαχειριστές συστημάτων ΥΦΑ και οι 
διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης, 
όπου συμπεριλαμβάνονται οι οικείες 
(κλαδικές) ενώσεις, τεχνικοί οργανισμοί 
και πλατφόρμες ενδιαφερομένων, στόχος 
δε της διαβούλευσης είναι ο εντοπισμός 
των απόψεων και προτάσεων όλων των 
ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η κατάρτιση των κωδίκων, του ετησίου προγράμματος εργασιών και του επενδυτικού 
προγράμματος που έχει αρχίσει το ENTSOG πρέπει να περιλαμβάνει μια διαρθρωμένη 
διαδικασία διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερόμενους της αγοράς. Προκειμένου να 
επανεξισορροπηθεί η εξουσία του ENTSOG, οι παράγοντες της αγοράς θα έπρεπε να έχουν 
έναν επισήμως προσδιορισμένο ρόλο σχολιάζοντας και συμμετέχοντας στην ανάπτυξη των 
όποιων προτεινομένων κωδίκων.

Οι διαβουλεύσεις επί των κωδίκων θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο διαδικασιών που θα 
εξασφαλίζουν τη μέγιστη διαφάνεια και εγγυήσεις προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα 
συμφέροντα των παραγωγών, των προμηθευτών και των χρηστών. 

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2στ, παράγραφος 3 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πριν από την έγκριση του 
προγράμματος εργασιών και των τεχνικών 
και εμπορικών κωδίκων που αναφέρονται 
στο άρθρο 2γ παράγραφοι 1 και 3, το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου δηλώνει 
τις παρατηρήσεις που έλαβε κατά τη 
διαβούλευση και τον τρόπο με τον οποίο οι 
εν λόγω παρατηρήσεις λήφθηκαν υπόψη. 
Αιτιολογεί τις περιπτώσεις που οι 
παρατηρήσεις δεν λήφθηκαν υπόψη.

3. Πριν από την έγκριση του 
προγράμματος εργασιών και την 
προσυπογραφή των κωδίκων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2γ παράγραφοι 1 
και 3, ο Οργανισμός διαβουλεύεται, όπου 
χρειάζεται, εκτενώς με όλους τους 
ενδιαφερόμενους επί του σχεδίου που έχει 
καταρτίσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου. Ο Οργανισμός δηλώνει τις 
παρατηρήσεις που έλαβε κατά τη 
διαβούλευση και τον τρόπο με τον οποίο οι 
εν λόγω παρατηρήσεις λήφθηκαν υπόψη. 
Αιτιολογεί τις περιπτώσεις που οι 
παρατηρήσεις δεν λήφθηκαν υπόψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο στάδιο της έγκρισης και προσυπογραφής, ενδέχεται να είναι αναγκαίος ένας ακόμη γύρος 
διαβουλεύσεων υπό την αιγίδα του Οργανισμού.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2η, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το περιφερειακό επενδυτικό πρόγραμμα 
δεν επιτρέπεται να είναι ανακόλουθο προς 
το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα που 
αναφέρεται στο άρθρο 2γ παράγραφος 1 
στοιχείο γ).

Το περιφερειακό επενδυτικό πρόγραμμα 
δεν επιτρέπεται να είναι ανακόλουθο προς 
το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα που 
αναφέρεται στο άρθρο 2γ παράγραφος 1 
στοιχείο γ). Ο Οργανισμός εξασφαλίζει το 
συντονισμό και τη συνοχή ανά τις 
διάφορες περιφέρειες και διατυπώνει 
συστάσεις σχετικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέσω των συστάσεών του προς τους ΔΣΜ, ο Οργανισμός θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να 
αναθεωρεί τις περιφερειακές πρωτοβουλίες των ΔΣΜ σε σχέση με την περιφερειακή συνεργασία 
εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ο συντονισμός και η συνοχή ανά τις διάφορες περιφέρειες.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2η, παράγραφος 2α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη και ρυθμιστικές αρχές 
συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό την 
ολοκλήρωση των εθνικών τους αγορών σε 
περιφερειακό επίπεδο. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ιδιαίτερα τη συνεργασία 
των διαχειριστών συστήματος μεταφοράς 
σε περιφερειακό επίπεδο με στόχο τη 
δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς 
σε επίπεδο ΕΕ.

Or. en



PE402.501v01-00 20/36 PR\707198EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Το ENTSOG από μόνο του δεν θα μπορούσε να καθορίσει μια ενιαία διασύνδεση εμπορικών 
λειτουργιών εν ονόματι των διαφόρων ΔΣΜ σε περιφερειακό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, 
χρειάζεται η εμπλοκή των κρατών μελών εις τρόπον ώστε να δοθούν ή να δημιουργηθούν τα 
κατάλληλα κίνητρα για την ολοκλήρωση της περιφερειακής αγοράς.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2η, παράγραφος 2β (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Σε σχέση με την υποχρέωσή τους να 
επιτύχουν την περιφερειακή συνεργασία 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 5β της 
οδηγίας 2003/55/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν τους ΔΣΜ να 
δημιουργήσουν μια ενιαία διασύνδεση 
χρήστη προκειμένου να καλυφθεί η 
εθνική επικράτεια των διαφόρων κρατών 
μελών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
άρθρου αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ENTSOG από μόνο του δεν θα μπορούσε να καθορίσει μια ενιαία διασύνδεση εμπορικών 
λειτουργιών εν ονόματι των διαφόρων ΔΣΜ σε περιφερειακό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, 
χρειάζεται η εμπλοκή των κρατών μελών εις τρόπον ώστε να δοθούν ή να δημιουργηθούν τα 
κατάλληλα κίνητρα για την ολοκλήρωση της περιφερειακής αγοράς.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2η, παράγραφος 2γ (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Κατά την προώθηση των 
επιχειρησιακών ρυθμίσεων σε 
περιφερειακό επίπεδο οι ΔΣΜ:
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α) εντός διετίας αφότου η Επιτροπή 
προσδιορίσει τις σχετικές γεωγραφικές 
περιοχές σύμφωνα με την παράγραφο 3, 
εναρμονίζονται τις εμπορικές τους 
προσφορές και όρους πώλησης με μια 
ευθυγράμμιση των εμπορικών 
ικανοτήτων των γειτονικών τους 
ομολόγων και προβαίνουν από κοινού στο 
συντονισμό της διαβούλευσης με τους 
γειτονικούς τους ομολόγους με σκοπό 
νέες επενδύσεις σε σημεία 
αλληλοσύνδεσης εντός της ίδιας 
περιφερειακής περιοχής
β) εντός τριετίας αφότου η Επιτροπή 
προσδιορίσει τις σχετικές γεωγραφικές 
περιοχές υποβάλλουν κοινές «σωρευτικές 
προσφορές» για τους μεταφορείς στα 
σημεία αλληλοσύνδεσης μεταξύ των 
γειτονικών ΔΣΜ εντός της ίδιας 
περιφερειακής περιοχής
γ) εντός τετραετίας αφότου η Επιτροπή 
προσδιορίσει τις σχετικές γεωγραφικές 
περιοχές, υποβάλλουν κοινές «σωρευτικές 
προσφορές» για όλα τα σημεία 
αλληλοσύνδεσης στη συγκεκριμένη 
περιοχή και δημιουργούν περιφερειακές 
πλατφόρμες (όπως ενιαίες διασυνδέσεις 
χρήστη) που θα παρέχουν κεντρικές 
πληροφορίες για τους μεταφορείς σχετικά 
με την ικανότητα αλληλοσύνδεσης στην 
όλη περιφερειακή περιοχή και θα 
διευκολύνουν τις ικανότητες κράτησης 
που διαθέτουν μέσω άμεσων συνδέσεων 
με τις εμπορικές οι υπηρεσίες των 
εμπλεκομένων ΔΣΜ

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επίτευξη της περιφερειακής συνεργασίας είναι μια περίπλοκη και μακρά διαδικασία που 
συνεπάγεται ότι ο κανονισμός θα αναπτύξει τα αναγκαία διαβήματα και θα προσδιορίσει 
συγκεκριμένα μέτρα που θα εφαρμοστούν σταδιακά από τους ΔΣΜ εις τρόπον ώστε να 
επιτευχθεί μια τεχνική σύγκλιση μεταξύ τους. Μακροπρόθεσμος στόχος η είναι η ολοκλήρωση 
μιας ενιαίας διασύνδεσης χρήστη σε κάθε περιφέρεια που προσδιορίζεται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 1, σημείο 3, άρθρο 2η παράγραφος 3, υποπαράγραφος 
1.
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2η, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η γεωγραφική περιοχή που 
καλύπτουν οι περιφερειακές συνεργασίες 
είναι δυνατόν να ορίζεται από την 
Επιτροπή. Το εν λόγω μέτρο, που 
αποσκοπεί στην τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με συμπλήρωσή του, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 2.

3. Η γεωγραφική περιοχή που 
καλύπτουν οι περιφερειακές συνεργασίες 
είναι δυνατόν να ορίζεται από την 
Επιτροπή. Η Επιτροπή πρέπει να 
αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στις 
"ενεργειακές νήσους" εντός της ΕΕ ή 
εντός γεωγραφικά περιορισμένων 
περιοχών όπου παρατηρείται ανάγκη
ανάπτυξης συνδέσεων με το δίκτυο 
μεταφοράς αερίου. Το εν λόγω μέτρο, που 
αποσκοπεί στην τροποποίηση μη
ουσιαστικών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με συμπλήρωσή του, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος καθιέρωσης της περιφερειακής συνεργασίας συνίσταται επίσης στη σύνδεση των 
"ενεργειακών νήσων" εντός της ΕΕ.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2η, παράγραφος 3 α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο Οργανισμός συνεργάζεται με τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τους ΔΣΜ 
για την επίτευξη της σύγκλισης των 
ρυθμιστικών πλαισίων μεταξύ των 
περιφερειών με σκοπό την υλοποίηση 
μιας ανταγωνιστικής αγοράς σε επίπεδο 
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ΕΕ. Στην περίπτωση που ο Οργανισμός 
θεωρήσει ότι χρειάζονται δεσμευτικοί 
κανόνες για τη συνεργασία αυτή, 
προβαίνει στις δέουσες συστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
Άρθρο 5α, παράγραφος 3, στοιχείο α) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σε περίπτωση συμβατικής 
συμφόρησης, ο διαχειριστής του 
συστήματος προσφέρει αναξιοποίητη 
δυναμικότητα ΥΦΑ και αποθήκευσης στην 
πρωτογενή αγορά· η προσφορά για τις 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης γίνεται 
τουλάχιστον μία ημέρα πριν και σε 
διακοπτόμενη βάση·

α) σε περίπτωση συμβατικής 
συμφόρησης, ο διαχειριστής του 
συστήματος προσφέρει αναξιοποίητη 
δυναμικότητα ΥΦΑ και αποθήκευσης στην 
πρωτογενή αγορά· η προσφορά για τις 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης γίνεται 
τουλάχιστον μία ημέρα πριν και σε 
διακοπτόμενη βάση και σέβεται τις 
εθνικές απαιτήσεις ασφαλείας του 
εφοδιασμού, καθώς και εκείνες που 
προβλέπονται στην οδηγία 2003/55/ΕΚ 
και στην οδηγία του Συμβουλίου 
2004/67/ΕΚ σχετικά με μέτρα 
διασφάλισης της ασφάλειας εφοδιασμού 
φυσικού αερίου*
*ΕΕ L 127 της 29.4.2004, σελ. 92

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
Άρθρο 6, παράγραφος 7, υποπαράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«7. Οι διαχειριστές συστημάτων
μεταφοράς δημοσιοποιούν εκ των 

«7. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δημοσιοποιούν εκ των 
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προτέρων και εκ των υστέρων 
πληροφορίες για την προσφορά και τη 
ζήτηση, με βάση ορισμούς δυναμικότητας, 
προβλέψεις και πραγματοποιηθείσες 
εισροές ή εκροές του συστήματος. Ο 
βαθμός αναλυτικότητας των πληροφοριών 
δημοσιεύεται και ανταποκρίνεται στις 
πληροφορίες που διαθέτει ο διαχειριστής 
του συστήματος μεταφοράς.

προτέρων και εκ των υστέρων 
πληροφορίες για την προσφορά και τη 
ζήτηση, με βάση ορισμούς δυναμικότητας, 
προβλέψεις και πραγματοποιηθείσες 
εισροές ή εκροές του συστήματος. Ο 
βαθμός αναλυτικότητας των πληροφοριών 
δημοσιεύεται και ανταποκρίνεται στις 
πληροφορίες που διαθέτει ο διαχειριστής 
του συστήματος μεταφοράς. Τα εμπορικά 
ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με ατομικές 
συμβάσεις δεν χρειάζεται να 
αποκαλύπτονται στις πληροφορίες αυτές .

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
Άρθρο 6α, παράγραφος 3 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διαχειριστές συστημάτων 
αποθήκευσης και ΥΦΑ αποκαλύπτουν 
πάντα τις πληροφορίες που απαιτεί ο 
παρών κανονισμός κατά εύληπτο, 
ποσοτικώς σαφή και ευκόλως προσβάσιμο 
τρόπο, χωρίς διακρίσεις.

3. Οι διαχειριστές συστημάτων 
αποθήκευσης και ΥΦΑ αποκαλύπτουν 
πάντα τις πληροφορίες που απαιτεί ο 
παρών κανονισμός κατά εύληπτο, 
ποσοτικώς σαφή και ευκόλως προσβάσιμο 
τρόπο, χωρίς διακρίσεις. Τα εμπορικά 
ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με ατομικές 
συμβάσεις δεν χρειάζεται να 
αποκαλύπτονται.

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14
Άρθρο 9, παράγραφος 1 α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Πριν από την κατάρτιση των 
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κατευθυντήριων γραμμών και υπό την 
επιφύλαξη της διαδικασίας βάσει της 
παραγράφου 2, η Επιτροπή, σε στενή 
συνεργασία με τον Οργανισμό, καταρτίζει 
σε πρώιμο στάδιο και σε ετήσια βάση, 
έναν κατάλογο προτεραιοτήτων και 
προτείνει μέτρα. πρωταρχικής σημασίας 
για την ανάπτυξη της αγοράς αερίου σε 
επίπεδο ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του ευρέως φάσματος θεμάτων σε σχέση με την έγκριση των κατευθυντήριων 
γραμμών, η διαδικασία αυτή (από άρθρο 1α (νέο) έως 1ε (νέο)) θα έπρεπε να αναπτυχθεί εκ 
των προτέρων με βάση τη διαδικασία επιτροπολογίας η οποία διέπεται από τους δικούς της 
κανόνες βάσει της διοργανικής συμφωνίας.

Ο μηχανισμός αυτός θα έχει ως στόχο:

(ι) την ανάπτυξη μιας προσέγγισης με προοπτική σχετικά με μέτρα που πρέπει να εγκριθούν με 
επιτροπολογία και την τακτική τους αξιολόγηση,

(ιι) την αναγνώριση του ρόλου του Οργανισμού που θα μπορούσε να εκπονήσει και να 
διαβουλευθεί σε σχέση με τα προτεινόμενα μέτρα,

(ιιι) την εξασφάλιση μιας εκ των προτέρων και διαφανούς διαβούλευσης με τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους που έχουν την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14
Άρθρο 9, παράγραφος 1 β (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Έχοντας υπόψη τον κατάλογο 
προτεραιότητας, η Επιτροπή αναθέτει 
στον Οργανισμό να αναπτύξει εντός 
χρονικού διαστήματος όχι ανώτερου των 
έξι μηνών πρόταση για σχέδιο 
κατευθυντήριων γραμμών που θα θέτουν 
βασικές, σαφείς και αντικειμενικές αρχές 
για την εναρμόνιση των κανόνων εις 
τρόπον ώστε να καθίσταται δυνατή η 
ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και 
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ολοκληρωμένης αγοράς αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 1, σημείο 14, άρθρο 9, παράγραφος 1α (νέο) 
(κανονισμός (ΕΚ) 1775/2005).

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14
Άρθρο 9, παράγραφος 1 γ (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Κατά το σχεδιασμό των 
κατευθυντήριων αυτών γραμμών, ο 
Οργανισμός προβαίνει σε εκτεταμένες 
διαβουλεύσεις, για χρονικό διάστημα όχι 
λιγότερο δύο μηνών, κατά τρόπο ανοικτό 
και διαφανή με όλους τους 
ενδιαφερόμενους και ιδιαίτερα με τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν τους 
χρήστες του δικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 1, σημείο 14, άρθρο 9, παράγραφος 1α (νέο) 
(κανονισμός (ΕΚ) 1775/2005).

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14
Άρθρο 9, παράγραφος 1 δ (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Ο οργανισμός τελειοποιεί το σχέδιο 
κατευθυντήριων γραμμών με βάση τις 
διαβουλεύσεις εντός χρονικού 
διαστήματος όχι ανώτερο των δύο μηνών 
μετά το πέρας της περιόδου των 
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διαβουλεύσεων. Δημοσιοποιεί όλες τις 
παρατηρήσεις, εκτός εάν ο συντάκτης 
των παρατηρήσεων αυτών έχει άλλη 
γνώμη, και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο 
οι παρατηρήσεις αυτές ελήφθησαν υπόψη 
στο τελικό σχέδιο ή αιτιολογεί την 
απόρριψή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 1, σημείο 14, άρθρο 9, παράγραφος 1α (νέο) 
(κανονισμός (ΕΚ) 1775/2005).

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14
Άρθρο 9, παράγραφος 1 ε (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1ε. Η Επιτροπή, μετά την παραλαβή της 
πρότασης σχεδίου κατευθυντηρίων 
γραμμών, αξιολογεί εάν οι 
κατευθυντήριες αυτές γραμμές 
καθορίζουν βασικές, σαφείς και 
αντικειμενικές αρχές για την εναρμόνιση 
των κανόνων εις τρόπον ώστε να 
καθίσταται δυνατή η ανάπτυξη μιας 
ανταγωνιστικής και ολοκληρωμένης 
αγοράς αερίου, καθώς και την ορθότητα 
της διαδικασίας των διαβουλεύσεων. 
Στην περίπτωση που η Επιτροπή 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το τελικό 
σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών που 
υπέβαλε ο Οργανισμός αποτελεί την 
κατάλληλη βάση, υποβάλει τις 
κατευθυντήριες γραμμές στην επιτροπή 
βάσει του άρθρου 14(1) για τελική 
έγκριση σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 14(2).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 1, σημείο 14, άρθρο 9, παράγραφος 1α (νέο) 
(κανονισμός (ΕΚ) 1775/2005).

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14
Άρθρο 9, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τις 
κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται 
στο πρώτο εδάφιο και να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές στα θέματα που 
απαριθμούνται στην παράγραφο 1. Τα εν 
λόγω μέτρα, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων 
με συμπλήρωσή του, εγκρίνονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 
2.»

Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τις 
κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται 
στο πρώτο εδάφιο και να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές στα θέματα που 
απαριθμούνται στην παράγραφο 1
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στις παραγράφους 1α έως 
1ε. Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
μεταξύ άλλων με συμπλήρωσή του, 
εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 2.»

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14
Άρθρο 9, παράγραφος 2 α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον 
Οργανισμό αξιόλογη σε τακτά χρονικά 
διαστήματα την καταλληλότητα των 
κατευθυντηρίων γραμμών. Στην 
περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, ο 
Οργανισμός πραγματοποιεί διαβουλεύσεις 
με τα ENTSOG και της σχετικούς 
παράγοντες της αγοράς, τους 
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καταναλωτές και τους τελικούς χρήστες 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές επιτυγχάνουν με 
τον δέοντα τρόπο έναν ελάχιστο βαθμό 
εναρμόνισης στους τομείς που 
καλύπτουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η τακτική αξιολόγηση της καταλληλότητας των κατευθυντηρίων γραμμών 
(πέραν του ελέγχου της εφαρμογής τους από τα κράτη μέλη όπως προβλέπεται στο άρθρο 24ε 
της πρότασης οδηγίας). Χρειάζεται ένας περαιτέρω γύρος εξέτασης εκ μέρους του Οργανισμού 
και των ENTSOG, περιλαμβανομένης της η επίσημης διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κανονισμός που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 περί όρων πρόσβασης 
στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου

Γενική αξιολόγηση 

- Στόχος της πρότασης είναι η καθιέρωση μέσων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βελτίωση της 
συνεργασίας και την ενίσχυση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς με το συντονισμό των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και την εναρμόνιση των κανόνων για τους διαχειριστές 
των συστημάτων αποθήκευσης. Στόχος της πρότασης είναι επίσης η αύξηση της διαφάνειας 
και των μακροπρόθεσμων προοπτικών  εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή αερίου, ο 
προγραμματισμός των επενδύσεων και να προλαμβάνονται σοβαρές δυσλειτουργίες. Ο 
εισηγητής μπορεί γενικώς να αποδεχθεί τους στόχους αυτούς σε επίπεδο αρχών.

- Εξετάζοντας το σύνολο των προτάσεων σε σχέση με την αγορά αερίου στο πλαίσιο της 3ης 
ενεργειακής δέσμης, ο εισηγητής σχημάτισε την πεποίθηση ότι πρέπει να έχουμε κατά νου 
την προστασία του καταναλωτή εγκρίνοντας τα κοινωνικώς κατάλληλα και με διαφάνεια 
μέτρα. Ο κανονισμός ωστόσο αφορά τα τεχνικά μέτρα με στόχο  τη δημιουργία του τεχνικού 
ρυθμιστικού πλαισίου για την πρόσβαση στα δίκτυα. Η οδηγία θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί 
κατά τον δέοντα τρόπο ως ορθός νομοθετικός φορέας για την αντιμετώπιση των ανησυχιών 
του καταναλωτή σε επίπεδο ΕΕ. (άρθρο 3 σχετικά με τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας). 
Εναλλακτικά, οι καταναλωτές μπορούν να προστατεύονται με ειδικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο 
που πρέπει να συμμορφούνται με το δίκαιο περί ανταγωνισμού της ΕΕ.

- Μέλημα της Επιτροπής είναι επίσης το επίπεδο συγκέντρωσης σε δραστηριότητες 
χονδρικής και λιανικής, παραλείπει όμως να αντιμετωπίσει τα χαρακτηριστικά της αγοράς, 
την ενσωμάτωση της λιανικής στη χονδρική πώληση αερίου και την παραγωγή ηλεκτρισμού 
που πιθανότατα θα εδραιώσουν τη θέση των κυρίαρχων εταιρειών. Όλο και περισσότερο 
στην Ευρώπη, κυριαρχούν στις αγορές ολοκληρωμένες εταιρείες χονδρικής και λιανικής που 
δραστηριοποιούνται στις αγορές τόσο του ηλεκτρισμού όσο και του αερίου. Η πρόσβαση των 
ΜΜΕπ στα δίκτυα πρέπει να βελτιωθεί κατά πολύ.

- Τέλος, μια από τις κύριες ανησυχίες έγκειται στο γεγονός ότι τα διάφορα στάδια εφαρμογής 
της παρούσας 2ης ενεργειακής δέσμης μεταξύ των κρατών μελών δεν λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη. Οι συνθήκες για την εφαρμογή της τρίτης δέσμης παρουσιάζουν κάτι παραπάνω από 
μια πρόκληση στο βαθμό που δεν θα έχει ακόμη εφαρμοσθεί πλήρως ο δεύτερος γύρος 
ελευθέρωσης. Η έγκριση πρόσθετων μέτρων θα μπορούσε επομένως να αποτελέσει πηγή 
νομικής αβεβαιότητας. Θα έπρεπε να εξευρεθούν πρακτικές λύσεις προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η εφαρμογή πέραν των νομικών διαδικασιών για παραβίαση. 

Ι. Συνεργασία μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς: η δημιουργία του 
ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών δικτύων αερίου (ENTSOG) ως δομή επιφορτισμένη με 
υποχρεωτικά καθήκοντα είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.
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(ι) ισορροπία εξουσιών μεταξύ ENTSOG, εθνικών ρυθμιστικών αρχών και οργανισμού: Ο 
εισηγητής θεωρεί ότι το πεδίο συνεργασίας των ENTSOG προσδιορίζεται με υπερβολική 
ευρύτητα (έγκριση εναρμονισμένων τεχνικών κωδίκων και κωδίκων αγοράς που καλύπτουν 
τους κανόνες ασφαλείας αλλά και τους κανόνες εμπορίας, συντονισμός των επιχειρήσεων 
δικτύου,  έγκριση δεκαετούς επενδυτικού σχεδίου, δημοσίευση σχεδίων ανάπτυξης του 
δικτύου).

Πιστεύει ότι το έργο το ENTSOG ως μια μορφή από κοινού ρύθμισης παράλληλα με τη 
δραστηριότητα της Επιτροπής, θα έπρεπε να περιορίζεται σε τεχνικά θέματα που σχετίζονται 
με την πρόσβαση τρίτων στο δίκτυο, την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη 
διαλειτουργικότητα, καθώς και τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Ο εισηγητής προτείνει ένα 
περισσότερο δεσμευτικό πεδίο εφαρμογής για τους κανόνες και κώδικες που θα καταρτίσει το 
ENTSOG, περιορισμένο στις επιχειρήσεις του δικτύου μεταφοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής θεωρεί ότι η ίδρυση του οργανισμού αποτελεί βήμα ζωτικής 
σημασίας προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης αγοράς, οι δε εξουσίες του θα 
μπορούσαν να ενισχυθούν εις τρόπον ώστε να εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών που 
αναπτύσσει το ENTSOG, να ελέγχει και να αναθεωρεί τις δραστηριότητες των ΔΣΜ σχετικά 
με την περιφερειακή συνεργασία και να συντονίζει την εκπόνηση του δεκαετούς επενδυτικού 
σχεδίου. Ο εισηγητής προτείνει επίσης να προσυπογράφει ο Οργανισμός τους κώδικες που 
καταρτίζει το ENTSOG.

(ιι) εμπλοκή άλλων παραγόντων και ενδιαφερομένων στην αγορά αερίου: Πρόσθετες διατάξεις 
που θα εξασφαλίζουν την ορθή, συστηματική και την εκ των προτέρων διαβούλευση με τους 
ενδιαφερόμενους θα έπρεπε να προβλέπονται με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων του
Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διευκόλυνσης των Συναλλαγών Ενέργειας (EASEE-gas). Θα πρέπει 
να λαμβάνεται η γνώμη όλων των ενδιαφερομένων, περιλαμβανομένων των παραγωγών, 
διαχειριστών δικτύου, προμηθευτών και καταναλωτών. Ο Οργανισμός θα έπρεπε επίσης να 
έχει την ευθύνη για την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους 
όταν προβαίνει σε προτάσεις και συστάσεις.

ΙΙ. Ολοκλήρωση της αγοράς μέσω περιφερειακών πρωτοβουλιών: το νέο ρυθμιστικό 
πλαίσιο προωθεί τις περιφερειακές πρωτοβουλίες μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς και των ρυθμιστικών αρχών εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
διαχείριση του δικτύου και ο κατάλληλος σχεδιασμός και παράδοση των επενδύσεων.

(ι) ένα αναγκαίο βήμα προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς; Ο 
εισηγητής θεωρεί ότι η διάσταση της περιφερειακής συνεργασίας δεν προσδιορίζεται σαφώς 
αν και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης εσωτερικής 
αγοράς. Έχει ιδιαίτερη σημασία η σύνδεση των "ενεργειακών νήσων" όπως τα Βαλτικά 
κράτη και η Ιβηρική.

Ο εισηγητής προτείνει ως εκ τούτου ο κανονισμός για το αέριο να επιβάλει στους ΔΣΜ ένα 
ακριβές χρονοδιάγραμμα συνοδευόμενο από συγκεκριμένους στόχους που θα εφαρμόζεται σε 
περιφερειακό επίπεδο εις τρόπον ώστε να επιτευχθεί η καθιέρωση των ενιαίων διασυνδέσεων 
χρήστη. Ο εισηγητής ενδιαφέρεται επίσης για το ρόλο του Οργανισμού σε σχέση με τις 
πρωτοβουλίες των ΔΣΜ που αφορούν την περιφερειακή συνεργασία και θεωρεί ότι ο 
Οργανισμός θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζει την αναγκαία σύγκλιση των 
τεχνικών και ρυθμιστικών πλαισίων μεταξύ των περιφερειών καθώς και την εποπτεία του 
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περιφερειακού επενδυτικού προγράμματος.

(ii) με ποιο τρόπο μπορεί ο κανονισμός να καταστήσει τις "περιφερειακές πρωτοβουλίες" 
πλήρως επιχειρησιακές; Οι προτάσεις της Επιτροπής θα μπορούσαν να ενισχυθούν με την 
καθιέρωση ενιαίων διασυνδέσεων χρήστη (μονοκατευθυντικού συστήματος - one stop shop) 
που θα εξασφαλίζουν τις εμπορικές λειτουργίες εν ονόματι των διαφόρων ΔΣΜ σε 
περιφερειακό επίπεδο. Θα έπρεπε να εντοπιστούν σαφέστερα οι τομείς που στους οποίους οι
ΔΣΜ είναι υποχρεωμένοι να συνεργαστούν. Οι ΔΣΜ Θα μπορούσαν να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο συγκρότησης περιφερειακών οντοτήτων με προσδιορισμένες ευθύνες.

ΙΙΙ. Ασφάλεια εφοδιασμού: Ο εισηγητής θεωρεί ότι είναι απόλυτα αναγκαίο να εξετασθούν 
οι διατάξεις του κανονισμού στην προοπτική της ασφάλειας του εφοδιασμού.

- Σχεδιασμός των επενδύσεων: σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού το δεκαετές -εθελοντικό-
πλαίσιο ανάπτυξης του δικτύου θα σχεδιασθεί από το ENTSOG σε επίπεδο ΕΕ.

(ι) Ανάγκη ενίσχυσης του επενδυτικού προγράμματος: Ο σχεδιασμός των επενδύσεων πρέπει 
να πραγματοποιείται με γνώμονα τις απόψεις και τις ανάγκες των χρηστών της αγοράς, σε 
εθνικό επίπεδο όπου οι ΔΣΜ σχεδιάζουν ανεξάρτητα τις επενδύσεις τους, επίσης δε και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο εισηγητής θεωρεί ότι τα προγράμματα αυτά θα έπρεπε να εγκριθούν 
από τους εθνικούς διαχειριστές -και όχι απλώς να υποβάλλονται στον Οργανισμό- και να 
ελέγχονται εκ του σύνεγγυς εάν επιθυμούμε να καταστούν αποτελεσματικά· ο συντονισμός 
μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών σχεδίων θα έπρεπε να διευκρινισθεί.

(ιι) Τα επενδυτικά προγράμματα σχέδια πρέπει επίσης να αναπτύσσονται από όλους τους ΔΣΜ 
ανεξαρτήτως των δομών που τελικά εγκρίνονται στην οδηγία (αποδέσμευση ιδιοκτησίας ISO
και άλλες λύσεις).

Το επενδυτικό πρόγραμμα θα έπρεπε να ελέγχεται από τον Οργανισμό και την NRA
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι απαιτούμενες επενδύσεις θα πραγματοποιούνται 
έγκαιρα. Στο στάδιο αυτό, ωστόσο, ο εισηγητής θεωρεί ότι η έκθεση του πρέπει να 
προοδεύσει παράλληλα με τις κοινοβουλευτικές εργασίες όσον αφορά τις σχετικές διατάξεις 
της προτεινόμενης οδηγίας για την αγορά φυσικού αερίου. Θεώρησε πολύ πρώιμη την 
καθιέρωση ειδικού μηχανισμού για την εφαρμογή των επενδύσεων, τη σύνδεση μεταξύ 
εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την έγκριση επενδυτικών μηχανισμών από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Στο μεταξύ, ο εισηγητής προτείνει πρόσθετα μέτρα για την 
εμπλοκή τουλάχιστον του Οργανισμού κατά την εκπόνηση των ευρωπαϊκών δεκαετών 
επενδυτικών προγραμμάτων.

- Πρόσβαση στην αποθήκευση: Το ρυθμιστικό πλαίσιο για τους διαχειριστές των 
συστημάτων αποθήκευσης θα έπρεπε να εναρμονισθεί σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές και 
κατευθυντήριες γραμμές που έχουν ήδη καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή ομάδα ρυθμιστικών 
αρχών για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο (ERGEG). Οι ισχύουσες διατάξεις 
κανονισμού σχετικά με τους ΔΣΜ θα έπρεπε να επεκταθούν στους διαχειριστές αποθήκευσης 
και κατ’ επέκταση στους τερματικούς σταθμούς LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο).

(ι) Ο εισηγητής θεωρεί ότι οι κανόνες περί πρόσβασης στην αποθήκευση δεν πρέπει να θέτουν 
σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια του εφοδιασμού. Προστέθηκε ως εκ τούτου στο 
άρθρο 5α μια ρήτρα για τη θέσπιση ορισμένων διασφαλίσεων σε σχέση με την οδηγία 
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2004/67/ΕΚ που αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού αερίου.
(ii) Οι κανόνες για τη διαχείριση της συμφόρησης που εφαρμόζονται από τους Φορείς
Εκμετάλλευσης Συστημάτων Μεταφοράς, και τους διαχειριστές εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
και ΥΦΑ (επί τη βάσει της διακοπτόμενης δυναμικότητας και της καθημερινής πρόσβασης) 
πρέπει να καθορισθούν επακριβώς και να λαμβάνουν τουλάχιστον υπόψη την ύπαρξη 
μακρόπνοων συμβάσεων και μηχανισμών ευελιξίας.

IV. Απαιτήσεις διαφάνειας: ο προτεινόμενος κανονισμός διευρύνει το πεδίο των 
απαιτήσεων διαφάνειας που ήδη ισχύουν για τους ΔΣΜ ώστε να περιλάβει και τα εμπορικά 
αποθέματα αερίου, τις προβλέψεις ζήτησης και διαθεσιμότητας, και τις δαπάνες για την 
εξισορρόπηση του δικτύου και την ικανότητα εμπορίας. Επίσης, εφαρμόζονται νέες διατάξεις
στους ΔΣΜ σε ό,τι αφορά την εκ των προτέρων και εκ των υστέρων παροχή στοιχείων περί 
προσφοράς και ζήτησης και των μέτρων που λαμβάνονται για την εξισορρόπηση του δικτύου.
Μολονότι οι προβλέψεις αυτές αποτελούν σημαντικό ορόσημο για τον τρόπο αύξησης της
επιχειρησιακής διαφάνειας προς όφελος όλων των φορέων που δρουν στην αγορά, και ενώ
είναι νόμιμο το δικαίωμα στην πρόσβαση, ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι στο βαθμό που 
διασφαλίζεται ο κατάλληλος εμπορικός εμπιστευτικό χαρακτήρας, η δημοσίευση των 
στοιχείων αυτών θα ενισχύσει σε γενικές γραμμές την αγορά. Πρέπει ωστόσο να 
υπενθυμιστεί ότι ορισμένες συναλλαγές αερίου είναι πολύ ευαίσθητες από εμπορικής 
πλευράς. Καθιερώθηκαν ορισμένες διασφαλίσεις όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο.

V. Θεσμικές πτυχές: Ο κανονισμός δεν είναι επαρκώς σαφής σε σχέση με τη διαδικασία της 
επιτροπολογίας αναφορικά με τα προνόμια του ENTSOG:
(i) από τη μια πλευρά, στην περίπτωση που το ENTSOG έχει το καθήκον να επεξεργάζεται
κώδικες, η Επιτροπή έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις με τη 
διαδικασία της επιτροπολογίας όταν κρίνει ότι οι κώδικες τεχνικού χαρακτήρα ή οι κώδικες 
αγοράς που ενέκρινε το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών δικτύων αερίου δεν διασφαλίζουν 
την μη εισαγωγή διακρίσεων, τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την απρόσκοπτη 
λειτουργία της υπηρεσίας.
(ii) από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει την πρωτοβουλία βάσει του 
άρθρου 9 και να εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές στον ίδιο τομέα όπως και να έχει η 
κατάσταση, για να καθορισθούν τα στοιχεία σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες πρόσβασης τρίτων, 
τις αρχές του μηχανισμού καταμερισμού δυναμικότητας, τις διαδικασίες διαχείρισης της 
συμφόρησης κλπ.
Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσμα θεμάτων στα οποία προβλέπεται η έγκριση
κατευθυντήριων γραμμών, ο εισηγητής προτείνει μια σαφή και ισχυρή εκ των προτέρων 
διαδικασία που θα στελεχώνει και θα προετοιμάζει τη διαδικασία επιτροπολογίας σε 
συνεργασία με τον Οργανισμό και κατόπιν διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους. Η
Επιτροπή, σε συνεργασία με την προτεινόμενη Υπηρεσία ACER, θα έπρεπε να ορίσει την
κατάσταση των θεμάτων και να τους δώσει τη δέουσα προτεραιότητα· επιπλέον, το σχέδιο
κατευθυντηρίων γραμμών θα υπόκειται σε δημόσια διαβούλευση ή εάν χρειάζεται σε
τακτικές εκ μέρους της Επιτροπής και της ACER.
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ANNEX: GENERAL CONTEXT OF THE GAS SECTOR IN EU

(i) The place of gas in the European energy mix is crucial:

- from 23% of the European energy mix today, gas will amount to 28% in 2030;
- gas accounts for one-fifth of all electricity generated, 
-  no alternative to gas demand growth: gas demand has increased by 35% in 10 years;

(ii) The specific issue for gas is to ensure security of supply:

- domestic production is declining and gas is mainly purchased from a few and powerful 
leading extra EU producers under long-term contracts: gas is mostly imported from third 
countries (62% in 2006),
- Europe’s dependency on imports will increase to more than 80% in 2030; 

(iii) Energy security should be achieved in the context of a competitive market based on 
transparent rules taking into account the basic interests of the consumers;

(iv) a significant need of investments:

according to IEA Europe should invest 400 billion $ for the period 2005 – 2030 so as to 
ensure security of supply, from which around 160 billion $ in the transmission and 
distribution networks, 20 billion $ in LNG facilities and 220 billion $ in upstream operations.

(iii) Technical problems to overcome in the gas sector:

- lack of harmonisation of technical standards and of national regulator prerogatives; 
- lack of prospective vision at the EU level to forecast investment needs: exploration and 
production of new gas fields, pipeline networks, tankers and LNG terminals as well as 
underground storage facilities;
- insufficient coordination, especially on cross-border issues.
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EU-27 Total Primary Energy Supply (2004): about 1 800 Mtoe
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EU-27 Origin of Natural Gas (2004)
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